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כ"ה אייר ,תשע"ח 01 ,מאי8102 ,
סימוכין581085 :

פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 58102/
מישיבה שהתקיימה ביום רביעי כ"ד אייר תשע"ח 1.5.8102 ,בשעה  2/:80בבית המתנדב,
רח' חיים לוי.
נוכחים:
מאיר דהן
יגאל עובדיה
יצחק פסטרנק
שירי גונן
אהוד אביר לב
גבריאל גאון
אבנר דבש
שמואל משולם
חנוך פרקל

-

חסרים:
יערה ישורון
אופירה מור

-

ראש המועצה
סגן ומ"מ ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה (יושבת שבעה על מות אביה)

מוזמנים:
רו"ח אייל תנעמי  -מבקר המועצה
עו"ד ענת צדוק – יועצת משפטית

סדר יום:
 .2עדכון ושינוי מקורות מימון תב"ר  – 219בינוי  0גני ילדים ברחוב אנה טיכו.
מימון :משרד החינוך – ( ₪ 8,801,000במקום  0.1מיליון  ,)₪קרנות המועצה0,021,291 -
( ₪במקום  8מיליון .)₪
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של גזברית המועצה
ב .הרשאת משרד החינוך מס' 81028108181
 .1פתיחת תב"ר  - 101ריהוט גנ"י באנה טיכו בסך .₪ 12,111
מימון :משרד החינוך
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מנהלת מח' החינוך
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סימוכין581085 :
ב .הרשאת משרד החינוך מס' 81028108181
 .8פתיחת תב"ר  - 181עבודות שיפוצי קיץ מוסדות חינוך  8102בסך .₪ 051,111
מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מנהלת מח' החינוך.
 .4פתיחת תב"ר  - 180שדרוג גני משחקים בשכונות ותיקות בסך ₪ 051,111
מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מנהל מח' ביטחון
 .5פתיחת תב"ר  - 188הסדרת דרכים מדרום לכביש  000בסך .₪ 01,111
מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה של נציג החקלאים
 .6פתיחת תב"ר  – 180רכישת ציוד ביטחון ושע"ח בסך .₪ 90,111
מימון :משרד החינוך –  ,₪ 00,511קרנות המועצה – ₪ 00,511
רצ"ב:
א .כתב הרשאה מספר  0110011880של משרד החינוך.
ב .מכתב בקשה והסבר של מנהל מח' ביטחון
 .7אישור הנחה בארנונה למשרתי מילואים בהתאם לתקנה שאושרה ע"י שר הפנים
ופורסמה ברשומות ביום .08.0.8102
 .8אישור מליאת המועצה לנסיעת ראש המועצה לחו"ל במסגרת תפקידו לתערוכת IFAT
למיחזור במינכן גרמניה בין התאריכים –  00-02למאי  .8102הוצאות הנסיעה ממומנות
במלואן ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה מטה יהודה.
רצ"ב :אישור מנכ"ל8מזכיר המועצה למטרות הנסיעה
 .1פתיחת תב"ר  – 185טיפול במיזוג אויר אולם ספורט בסך .₪ 881,111
מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה
 .01פתיחת תב"ר  – 180שיקום מערכת המים של הבריכה הישובית בסך .₪ 051,111
מימון :קרנות המועצה
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה
ב .מכתב בקשה והסבר של מנכ"לית המתנ"ס
 .00אישור מליאת המועצה לנסיעת ראש המועצה לצרפת במסגרת תפקידו
בין התאריכים  5-989802לאירועי יום העצמאות של שגרירות ישראל בהשתתפות:
א .ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו
ב .נשיא צרפת עימנואל מקרון
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ההזמנה התקבלה משגרירות ישראל בצרפת .עלות הטיסה והאירוח לשני לילות
בבית מלון במימון הסנאטור הצרפתי היהודי ז'אן פייר בנסארד.
רצ"ב :
א .מכתב ההזמנה משגרירות ישראל בפריז
ב .מכתב מטעם הממונה על קשרי חוץ במרכז השלטון המקומי
ג .מכתב נוסף המפרט את סדר היום ופרטים נוספים
ד .אישור מנכ"ל8מזכיר המועצה למטרות הנסיעה
ה .אישור היוע"מש יועבר במהלך הישיבה

מהלך הישיבה
עפ"י תיקון לצו המועצות המקומיות(א) ,התשי"א 0151-שפורסם ב 9.0.8109-יש להקליט
את כל ישיבות המועצה בנוסף לרישום הפרוטוקול .הפרוטוקולים וההקלטות של ישיבות
המועצה מפורסמים כנדרש בחוק באתר האינטרנט של המועצה.
מאיר דהן :ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המנין  .588102בפתח
הדברים אבקש להשתתף בצערם הכבד של חברינו ,אבנר דבש על פטירת אימו ז"ל,
אישה שיש לה זכויות רבות ואשר גידלה משפחה גדולה לתפארת וכן חברתנו אופירה
מור ,היושבת עדיין שבעה ,על מותו במפתיע של אביה ז"ל .אנחנו שולחים לה מכאן את
תנחומינו.
 .2עדכון ושינוי מקורות מימון תב"ר  – 219בינוי  0גני ילדים ברחוב אנה טיכו.
מימון :משרד החינוך – ( ₪ 8,801,000במקום  0.1מיליון  ,)₪קרנות המועצה0,021,291 -
( ₪במקום  8מיליון .)₪
הצבעה:
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושר עדכון ושינוי מקורות מימון תב"ר  – 219בינוי  0גני ילדים ברחוב אנה
טיכו במימון :משרד החינוך – ( ₪ 8,801,000במקום  0.1מיליון  ,)₪קרנות המועצה-
( ₪ 0,021,291במקום  8מיליון .)₪
 .1פתיחת תב"ר  - 101ריהוט גנ"י באנה טיכו בסך .₪ 12,111
מימון :משרד החינוך
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  - 101ריהוט גנ"י באנה טיכו בסך  ₪ 12,111במימון:
משרד החינוך
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סימוכין581085 :
 .8פתיחת תב"ר  - 181עבודות שיפוצי קיץ מוסדות חינוך  8102בסך .₪ 051,111
מימון :קרנות המועצה
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  - 181עבודות שיפוצי קיץ מוסדות חינוך  8102בסך
 ₪ 051,111במימון :קרנות המועצה
 .4פתיחת תב"ר  - 180שדרוג גני משחקים בשכונות ותיקות בסך ₪ 051,111
מימון :קרנות המועצה
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  - 180שדרוג גני משחקים בשכונות ותיקות בסך
 ₪ 051,111במימון :קרנות המועצה
 .5פתיחת תב"ר  - 188הסדרת דרכים מדרום לכביש  000בסך .₪ 01,111
מימון :קרנות המועצה
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  - 188הסדרת דרכים מדרום לכביש  000בסך ₪ 01,111
במימון :קרנות המועצה
 .6פתיחת תב"ר  – 180רכישת ציוד ביטחון ושע"ח בסך .₪ 90,111
מימון :משרד החינוך –  ,₪ 00,511קרנות המועצה – ₪ 00,511
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  – 180רכישת ציוד ביטחון ושע"ח בסך ₪ 90,111
במימון :משרד החינוך –  ,₪ 00,511קרנות המועצה – ₪ 00,511
 .7אישור הנחה בארנונה למשרתי מילואים בהתאם לתקנה שאושרה ע"י שר הפנים
ופורסמה ברשומות ביום .08.0.8102
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושרת הנחה בארנונה למשרתי מילואים רטרואקטיבית מינואר  8102בגובה
של .0%
 ./אישור מליאת המועצה לנסיעת ראש המועצה לחו"ל במסגרת תפקידו לתערוכת IFAT
למיחזור במינכן גרמניה בין התאריכים –  00-02למאי  .8102הוצאות הנסיעה ממומנות
במלואן ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה מטה יהודה.
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושרת נסיעת ראש המועצה לחו"ל במסגרת תפקידו לתערוכת IFAT
למיחזור במינכן גרמניה בין התאריכים –  00-02למאי  .8102הוצאות הנסיעה ימומנו
במלואן ע"י איגוד ערים לאיכות הסביבה מטה יהודה.
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 .1פתיחת תב"ר  – 185טיפול במיזוג אויר אולם ספורט בסך .₪ 881,111
מימון :קרנות המועצה
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  – 185טיפול במיזוג אויר אולם ספורט בסך ₪ 881,111
במימון :קרנות המועצה
 .01פתיחת תב"ר  – 180שיקום מערכת המים של הבריכה הישובית בסך .₪ 051,111
מימון :קרנות המועצה
הצבעה :בעד -פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  –180שיקום מערכת המים של הבריכה הישובית בסך
 ₪ 051,111במימון :קרנות המועצה
 .00אישור מליאת המועצה לנסיעת ראש המועצה לצרפת במסגרת תפקידו בין תאריכים
 5-989802לאירועי יום העצמאות של שגרירות ישראל
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מאושרת נסיעת ראש המועצה לצרפת במסגרת תפקידו בין תאריכים 5-989802
לאירועי יום העצמאות של שגרירות ישראל במימון מלא של המארחים.

הישיבה ננעלה (בשעה ) 01:01

ירון טמיר – מזכיר המועצה
_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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